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١٦٠ ألف مشترك في التوجيهي لـ »العادية« 
و»التكميلية« متاحة للجميع



الصفدي: السيادة على القدس فلسطينية 
والوصاية على مقدساتها هاشمية
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»مالية النواب« تطالب الحكومة ببرنامج 
إصالح مالي وطني مواز لـ »النقد الدولي«


 
















  

  
  
  
 




    
 
   
  
   
  


   

   




































الملك يؤكد الوقوف مع سريالنكا 
بمواجهة اFرهاب




  
  
   
  


   
  




    

   







قاضي القضاة: انخفاض عقود الزواج ٩٪


الملك: أرواح ودماء اPردنيين 
عزيزة غالية
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 الملك يدين التفجيرات ا�رهابية في سريالنكا 

..والحكومة تستنكر  التفجيرات 

..وت دين الهجوم ا�رهابي في أفغانستان 

» ا�فتاء« تدين الحادث االرهابي في سريالنكا 

 حوار أردني مصري حول التحديات المائية 

 الخارجية: زيارات أهالي المعتقلين
في السجون ا�سرائيلية مستمرة 





     


     

     
     




    
    

   



     





 
       
     
     


        

    
    
 


     
     


     
     



     

     

    
    
     






     
     
    



     

     
     












  

  


      
     






 
      
       

      
     

  



   
      



     
       
   
      

      


      



     



     



     




  
     


    






     
     
      
     




     


      

   
     
      


       
     

      
    




    

      
     
     
     



      
  
    

 


      
     
      




     
   


       
        
     
     





 الصفدي: السيادة على القدس فلسطينية
والوصاية على مقدساتها هاشمية 

 وزير الخارجية يبحث ونظيره المصري المستجدات 
ا�قليمية وتنسيق المواقف 



    
    
    
    
    
    
    
 
    
    



    
    
     
     
   




    
   



      


   
   
     






   
    
    

    




    




    
    
   


    
    
     
    
     


    
    
   

 


      

     






    
     




 
    
    

 

    
     
    


   



   
   
 







 اLب بدر: نصلي في الشعانين من أجل الوطن ونشجب ا�رهاب 

 »فلسطين النيابية«: تالحم بين القيادة والشعب لدعم القدس 



 الكيالني: نرفض التطبيع والمزايدة على اLردن ونقاباته المهنية 
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 »مالية النواب« تطالب الحكومة ببرنامج إصالح مالي وطني مواز لـ »النقد الدولي« 
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 رقم تعريفي لكل عامل وافد 







      

      
      






     
      



       
       
     








     

  


   

    







 







 
   

   
 

    
     



   المملكة على بحر من النفط.. بين ا�شاعة 
وعقلية المؤامرة 
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 ا�مير الحسن: ا�نسان وكرامته ال يتجزآن
وهو رأس المال الحقيقي 




      

   
     


    


   
    

    
     


   
    
    
    
    
    



     




    

   
     
   




     

    
    

    
    





       
 


      

 
   



     
    
    
     
     
    
    



    

    
     
    

    
    

    
    







  






      


 



     

       
      







 عشائر عباد: نقف خلف الملك  وننذر للوطن 
الدم والروح 
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   تخفيف عقوبة مدرسَين في »آل البيت« 
وإحالة موظفة للمدعي العام 




      




    
     

    




    



    

    
    

    
     
      
    

   

    
    


 

    
   

  
      
    
     

 



 قاضي القضاة: انخفاض عقود الزواج بنسبة ٩٪ عام ٢٠١٨ 
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   ا�ردن خال من الجراد و»الزراعة« 
توقف عمليات البحث 

   تشكيل كتلة النتخابات اتحاد المزارعين 

   صيانة ٢٥ بئرا لتحسين الواقع المائي 
في البادية الشمالية 

   إقليم البترا يكرم شاب5 عثر على ٢٠٠٠ دوالر 
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   محلي زي: دليل إحتياجات المنطقة حبر على ورق 



 الكالب الضالة وصلت إلى حد القطعان في العقبة 

   غياب المشاريع فاقم الفقر والبطالة في عجلون 
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 تجاذبات تنتهي بتوافقات لحل مشكلة
»أوتوبارك« إربد 

» مشتركة ا(عيان« تبحث تحديات المرأة العاملة 
بالقطاع الخاص 

 اختتام الدورة الدولية لشرح مضامين رسالة عمان 
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 وزير الصحة يزور ٨ مستشفيات 
ويعلن عن تعيين ٢٠٠ طبيب بشكل عاجل 

 االوكرانيون في ا(ردن والعراق يشاركون 
باالنتخابات الرئاسية في عمان 

 إغالق اللوب للقادم من جسر النشا تجاه 
شارع الجيش ..اليوم 
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 ١٦٠ ألف مشترك في التوجيهي لـ »العادية« 
و»التكميلية« متاحة للجميع 

 المعاني يفتتح معرض التصميم 

» الحسين للسرطان« يجري عملية نادرة بإزالة 
سرطان المثانة دون جراحة 
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 الذكرى الـ ١٨ لرحيل المشير حابس المجالي 

 منتدون يؤكدون الوقوف خلف مواقف 
الملك الرافضة لصفقة القرن 

 اختتام مسابقة المحارب 

 توزيع مخصصات الدعم السنوي للجان المخيمات 
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يافا.. »تهويد« آخر
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عيد فصح دام في سريالنكا



السودان: رفض »حكم العسكر« وتصعيد االحتجاجات



  





    




      
       


     
     
      


    


      
      







       

    











    
    



     






     


      


     






  
  



      



      

       


         


 



      
     



   












  




      





      




       
      

       






     
     









     
      
     
    
    
    
     


      
      



     

  


    
      
       
     

 


      


    



 
      
       
 




     





      




 
 
     




   
    
  
     





  





      

      
     
    

      

     
     

    












 قوات حكومة الوفاق الليبية تعزز مواقعها على أبواب طرابلس 
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h a s a n a b u h a n y a @ h o t m a i l  c o m
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أيمن المجالي




راكان السعايدة




فريد السلواني c e @ a l r a i . c o m
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   أمطار نيسان تعيد أجواء الشتاء 










         
     


        

        
         





          



  


     


         
 








     
       
         






       




    
       


         
     




  
        





q a d m a n i i s a m @ y a h o o  c o m
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b a s e m  s a k i j h a @ g m a i l  c o m
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زواتي: ال ترخيص لمحطات محروقات
دون شواحن كهرباء
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٤ مليارات دوالر استثمارات الطاقة 
المتجددة في ٢٠٢١

»جمعية ا1سكان« تدعو الشركات المهاجرة 
للعودة واالستثمار في المملكة
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الرزاز ووزير المهارات الهندي 
يبحثان التعاون بتكنولوجيا المعلومات
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السقاف: استثمارات صندوق الضمان ضمن أسس 
مهنية ومستويات مخاطر مقبولة

 وزير الصناعة يؤكد ضرورة مواكبة التشريعات 
الحتياجات المستثمرين 
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 »جمعية ا1سكان« تدعو الشركات المهاجرة 
للعودة واالستثمار في المملكة 
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» العقبة الخاصة«: جاهزون لتذليل الصعوبات
أمام منظومة النقل 
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 ١٥٠ وظيفة جديدة تطرحها شركة
موضوع دوت كوم 
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 مجلس اتحاد الموزعين العرب  يعقد جلسته في $
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   السعودي: تحديات عديدة تواجه 
القطاع الصناعي   



     
    
     


 
     


    


    
    

     



 













     
    
    




    






     





  



 المسلماني: شركات الطيران الوطنية 
محرومة من مزايا »اAجنبية« 
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 البورصة ترتفع وانحسار للتداول 
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٤ مليارات دوالر استثمارات الطاقة المتجددة 
با*ردن في ٢٠٢١ 

 ارتفاع الرقم القياسي *سعار المستهلك بآذار 

     
   
    

    



      
    
     

    



    
     



     



    


    
     
    

     


 
    
     
    
     



    
   



   

    



    




    
     



 

    






    




   

    

     
   
   






 




    



   




   




 ٥١٫٥ ألف عامل في قطاع السياحة
العام الماضي 

 ارتفاع أسعار المنتجين الزراعيين
خالل شباط 
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 دار الدواء يرد بقوة على العربي بـ »كرة ا�ولى« 
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» التايكواندو« يتزين بثالث ذهبيات
وفضيتين وبرونزية 



 نظام كأس ا�ردن »المناصير«..  صدى جغرافي 
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 الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين.. إنجازات تتحدى ا�مكانات 
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 »البارالمبية«.. 

نجاحات تعزز 

قيمة وقدرات 

ذوي ا�عاقات 
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 »المبارزة« يشارك ببطولة تركيا 

الدولية للناشئين 

 الجعيدي..موهوب جديد لحراسة المرمى 



      





     

     
    


      
     
     






      





     


    










 







      





      
     
     

     


   
     


      




     
       

     

  


 خروج مبكر لـ الشرفات من سباق ٨٠٠م 




       
 
      
     



   
      
     
  


      

       

       

   


      


      
    

     
       
      



      






   
   
   


   
  
    


   




    
    







    

    



   





    


   
 
   
    


  

   







   

  

   



     
     



 
    






 تألق أردني في بطولة آسيا للمالكمة 






    
  


    

   


    
   
   



   
  






  


 
   










   
    

  



     
    
   

   
   



   
   






    
    
   
    
     
   


   
   
 


     


   

   
   

 





 بدء فرز فرق الدور الثاني لـ يد الشباب 

تواصل بطولة شباب النقع لــ خماسي  الكرة 










































 















































































 منتخب الكراتيه يشارك في البطولة ا@سيوية 



   

    
   
    




  
     
      


     


     
     
    
     


  

   
    


    







   

 
    
   
  












w w w . a l r a i . c o m

 »الشمالية« يظفر بـ »الطائرة العسكرية« 

 تتويج الفائزين بألقاب البطولة العربية 
لرواد التنس 



     
     










     
  
     
     
      
  
     
 







      
      


 


 


  


      


       



        
    


      
    


     


  


 


 
 
    



» ا,ثقال« يشارك ببطولة آسيا التأهيلية 


 
      





        










    

     
      



    
    
   
    
    
    

    



   
   




    
     
    
    

 
     

    

     



    
    
   
    


 


    
    


    




 فوز وحيد وتسع خسائر لـ »الطاولة« في بطولة العالم 

 تقارير: زيدان حدد متطلبات »ميركاتو الصيف« ! 

 الكشف عن مالمح مستقبل ديباال وأليجري مع يوفنتوس 
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 سان جيرمان يحتفظ بلقب فرنسا.. وليفربول يستعيد الصدارة في إنجلترا 
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  أصدقاء الراحل: قامة عروبية اختزلت الحالة الوطنية ا�ردنية
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   إشهارجائزة مئوية الدولة ا	ردنية 	فضل كتاب 
عن تاريخ ا	ردن 

   سرطاوي: الصورة المثلى للترجمة تجمع الوفاء وا&بداع 
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   سماوي: منع المهرجانات طيلة فترة »جرش ٣٤« 

 
       
      



      


    
    
   
 

       

       
       
          

    
     
  
      

 







        
       
       


      
       
   
      

      

       
       
     
      

   

  


      
     
      

 



   ورشة تدريبية بإشراف روان النسور في مهرجان الشارقة القرائي 
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 التدخل في شؤون ا�خرين.. فضول مزعج يقتل صاحبه 






w w w . a l r a i . c o m

     

       
      
      




      



      


  
      
      

      





 

     

    


   


     



 
     
      

  
      

     

  


      

    
      
 



 
       

       

    
   

       


 
     
      
      
    

  
      
      


     



     


     
     






  
     



  


»غايم أوف ثرونز« جاذب سياحي في إيرلندا الشمالية

معهد ألماني يكتشف أول جزيء في الكون على بعد ٣٠٠٠ سنة ضوئية
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 د.سوسن المجالي:  الفساد ا�داري والمالي لدى المرأة نادر جد� 
مقارنة بالرجل
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أعراض نقص البوتاسيوم في الجسم منها 
تشنجات العضالت واالكتئاب
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 الرزاز: نعول على قطاع التعليم والتدريب 
المهني والصناعي لتوفر فرص عمل للشباب  
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